
Din aceasta se pot obtine fibre textile valoroase  
Cat si foarte rezistente - pentru a fi folosite in imbracaminte, in sectorul constructiilor si in ambalaje. 

Este, de asemenea, un ulei - bogat în Omega 3 și 6 și proteine - folosit nu numai în cosmetică, ci și în 

activitățile de restaurare a lemnului, precum și ca component al bioplasticelor și rășinilor acrilice. 

Vorbind de bioplastice, nevoia de a găsi înlocuitori pentru ceea ce se numără printre cele mai 

poluante și nocive materiale pentru mediu este acum un imperativ.  

Plasticul obținut din compuși ai carbonului și hidrogenului, obținuți din petrol din metan, sunt 

contrabalansate de soluții precum, de exemplu, PHA, polimeri poliester termoplastici sintetizați de 

diferite tipuri de bacterii prin fermentarea zaharurilor sau a lipidelor.Până în prezent, conform datelor 

de la European Bioplastics, capacitatea mondială de producție de bioplastice este de aproximativ. 

 4,16 milioane de tone pe an.Principalele sectoare de aplicare sunt cele ale colectării separate a 

deșeurilor (saci și pungi pentru deșeurile umede utilizate în mii de municipalități italiene), ambalaj și 

consum alimentar (filme, tacâmuri, catering), transportul mărfurilor (saci de cumpărături, pungi sanitare 

pentru primul ambalaj alimentar). ) și agricultură (filme și borcane). 

Privind în mod specific Italia, în 2019, pe baza rezultatelor studiului realizat de Plastic Consult - o 

companie independentă care realizează studii de piață și analize în sectorul materialelor plastice - 

industria materialelor plastice biodegradabile și compostabile este reprezentată de 275 de companii, cu 

un cifra de afaceri totala de 745 milioane euro. 

Volumul total de produse produse în 2019 a depășit pentru prima dată  
De tone, destinate articolelor de unică folosință - inclusiv pungi umede și folie de ambalare - pentru 

capsule de cafea și numeroase alte aplicații în curs de dezvoltare.INTREBARI SI RASPUNSURICe se 

înțelege prin biotehnologie? Ce sunt biotehnologiile? 

Termenul „biotehnologie” derivă din uniunea dintre „biologie” – adică studiul și cunoașterea (logosul) 

ființelor vii (bios) – și „tehnologia” – înțeleasă ca aplicarea și utilizarea instrumentelor tehnice.Pentru a 

înțelege ce este biotehnologia, cea mai acreditată definiție astăzi este cea care o identifică ca fiind 

aplicația tehnologică care utilizează sisteme biologice, organisme vii sau derivații acestora, pentru a 

produce sau modifica produse sau procese într-un anumit scop. 

Ce sunt biotehnologiile medicale?Biotehnologia medicală este 

o ramură a biotehnologiei.  

Sunt cele dedicate dezvoltării de ingrediente active, producerii 

de vaccinuri și dezvoltării de noi tehnici de analiză și 

diagnosticare a bolilor și terapiilor genetice și celulare aferente. 

Mai precis, ei văd aplicarea biochimiei, microbiologiei și 

ingineriei genetice pentru producția de bunuri și servicii în 

domeniul medico-farmaceutic, pentru diagnosticarea și 

tratarea bolilor.  



Ce se poate face cu diploma de biotehnologie? 
Majoritatea absolvenților de biotehnologie medicală, veterinară și farmaceutică lucrează în domeniile 

sănătății, educației și cercetării și industriei chimice și petrochimice. În ceea ce privește biotehnologia 

industrială, pe de altă parte, majoritatea absolvenților fac parte din industria chimică și petrochimică; 

urmat de Educaţie şi Cercetare şi Sănătate. 

Potrivit AlmaLaurea, după gradul I, cel mai popular curs de master de doi ani este Biotehnologia 

medicală, veterinară și farmaceutică (59,2%), în timp ce 19,0% optează pentru biotehnologia industrială. 

La cinci ani de la absolvire, peste 79% dintre cei care au ales cursul de master în Biotehnologie (atât în 

domeniul medical, cât și în cel industrial) sunt angajați. 

Astăzi tot mai mulți biotehnologi sunt implicați în 

managementul calității, legislație, consultanță tehnică, dar 

sunt și antreprenori, manageri, profesori.Ce poate face 

biotehnologul? Biotehnologie, oportunități de angajare. 

Munca biotehnologului este o muncă de cercetare și se 

desfășoară în principal în interiorul laboratoarelor în care se 

efectuează analize chimice, biologice și biochimice pe 

molecule, celule, țesuturi și organisme, pentru a înțelege 

structura sistemelor biologice și, de acolo, a le exploata pentru a pentru a dezvolta noi tehnologii.  

• În realitate, astăzi, din ce în ce mai mulți biotehnologi sunt implicați în managementul calității, 

legislație, consultanță tehnică, dar și antreprenori, manageri, profesori. 

• Potrivit AlmaLaurea, la cinci ani de la absolvire, peste 79% dintre cei care au ales cursul de 

master în Biotehnologie (atât în domeniul medical, cât și în cel industrial) sunt angajați. 

Ce face biotehnologul farmaceutic? 
Biotehnologul farmaceutic lucrează în domeniul biotehnologiei medicale. Când lucrează în domeniul 

cercetării, este implicat în descoperirea, extracția și fabricarea ingredientelor active, în producerea de 

vaccinuri și în dezvoltarea de noi medicamente.  

Când lucrează în cadrul companiilor farmaceutice, proiectează, gestionează, controlează procesele 

industriale pentru producția și controlul calității medicamentelor biotehnologice sau inovatoare. 

Acestea sunt metode și proceduri care utilizează organisme vii în diferite procese industriale, precum și 

în producția de medicamente și alți compuși chimici.  

Începând cu anii 1970, termenul „biotehnologie” a devenit parte a vocabularului comun, coincizând cu 

dezvoltarea ingineriei genetice [LT1]. O mare parte din biotehnologia modernă folosește organisme 

modificate genetic, care funcționează mai eficient sau diferit de organismul original.Originile 

biotehnologieiBiotehnologie cu microorganismePrevenirea bolilor infecțioase 

Aplicații de mediuPlante biotehnologice 

Biotehnologia la animaleInginerie genetică:BeneficiiBibliografie Originile biotehnologieiPrintre cele mai 

vechi exemple de ceea ce numim acum biotehnologie se numără producția de bere, vin și alte băuturi 

alcoolice. Multe civilizații din trecut au descoperit că substanțele cu zahăr și amidon se schimbă uneori 

spontan, generând alcool. 



• Procesul care stă la baza acestor fenomene a fost numit ulterior fermentație și în secolul al XIX-

lea biochimistul francez Louis Pasteur a demonstrat că este determinat de prezența unor 

microorganisme specifice. 

• Munca lui Pasteur nu numai că a revoluționat tehnologiile de producție a berii și a vinului, dar a 

servit și ca un indiciu că alți compuși chimici ar putea fi produși cu ajutorul microorganismelor.  

Unul dintre acești compuși este acetona, un solvent folosit 

pentru a face un material exploziv; în timpul primului război 

mondial s-a demonstrat că acetona poate fi produsă cu ajutorul 

bacteriei Clostridium acetobutylicum. Biotehnologie cu 

microorganismeAstăzi mulți alți compuși chimici sunt obținuți 

prin fermentație. 

 Printre acestea se numără acidul oxalic, folosit în procesele de 

imprimare și vopsire, acidul propenoic, utilizat ca intermediar în producerea unor materiale plastice, 

acidul lactic, adăugat ca acidifiant la unele alimente și substanțele antigel.  

• Mai mult, microorganismele produc multe tipuri diferite de enzime, care, fiind catalizatori, 

permit reacțiilor chimice să se desfășoare în condiții mult mai blânde decât ar face-o, în schimb, 

în absența lor.  

• Aplicațiile variază de la îndepărtarea petelor (prin enzime adăugate la detergenți și capabile să 

descompună grăsimile și proteinele) până la transformarea amidonului de porumb într-un sirop 

bogat în fructoză folosit pentru a îndulci băuturile, prăjiturile și dulciurile. 

• Un alt episod esențial care a marcat apariția biotehnologiei a fost producția de peniciline din 

mucegaiul Penicillium, obținută în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de Howard Florey și 

colegii săi de la Universitatea din Oxford.  

Procesul a fost ulterior extins foarte mult, la fel ca și numărul de microorganisme utilizate pentru a 

produce marea varietate de antibiotice utilizate în prezent. Astăzi biotehnologiile se confruntă cu o mare 

provocare, deoarece trebuie să dezvolte noi antibiotice capabile să le înlocuiască pe cele împotriva 

cărora bacteriile patogene au devenit rezistente. 


